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DÉCOR – STUCCO PASTE 
 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
 

Εύκολος στη χρήση 

 

 

Περιγραφή : 

 

Έτοιμος για χρήση, ακρυλικός ελαστικός  στόκος 

σε  μορφή λευκής πάστας.    

 

Χρήσεις : Γεμίζει εύκολα ρωγμές  και αρμούς  σε τοίχους 

από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες  κτλ.    

 

Πλεονεκτήματα: • Πολύ καλή πρόσφυση και αντοχές 

• Μεγάλη καλυπτικότητα  

 • Στεγνώνει γρήγορα - δε σκάει  

• Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο - δημιουργεί λεία  και ανθεκτική επιφάνεια 

• Βάφεται  με  οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα ή βερνικόχρωμα 
   

Τρόπος διάθεσης: Διατίθεται σε  δοχεία  των 800 gr 
  

Αποθήκευση: Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία αποθήκευσης +5 
o
C -  

+35 
o
C).  Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης,  σε άθικτη συσκευασία:  12 μήνες από 

την  ημερομηνία παραγωγής. 

Τρόπος 

εφαρμογής: 

• Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, λίπη και 

σαθρά υλικά. 

• Εξομαλύνετε τις ρωγμές, αν απαιτείται, και ασταρώστε με MARMOLINE MST 11 

• Εφαρμόστε το  STUCCO PASTE με  σπάτουλα 

 

Οδηγίες υγείας- 

ασφάλειας και 

προστασίας 

περιβάλλοντος:  

Κρατήστε το προϊόν μακριά  από παιδιά - Αποφεύγετε  την επαφή με το δέρμα  

και τα  μάτια - Αν έρθει σε  επαφή με το δέρμα, πλύνετε με  σαπούνι και νερό 

(μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά)  - Σε  περίπτωση επαφής με  τα  μάτια, πλύνετέ τα 

αμέσως με άφθονο νερό και αν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή -  

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις ή σε πηγές νερού -  

Διαχειριστείτε τα άδεια  δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα  

νομοθεσία - Μη χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων 
 

 

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τα τεχνικά  του χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τεχνικό 

φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την 

εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και 

τις συνθήκες εφαρμογής.  Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το 

αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του.  Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη 

έκδοση   αυτού. 


